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ERIS U20 AQUA BOOSTER Nawilżająca maska w płacie
ARBUZ 1 sztuka
 

Cena: 9,33 pln

Opis słownikowy

Producent

Rejestracja

Opis produktu
 

ERIS U20 AQUA BOOSTER, Nawilżająca maska w płacie ARBUZ, 1 sztuka

Maska do twarzy przeznaczona do pielęgnacji każdego typu skóry, szczególnie przesuszonej i po kuracjach trądzikowych. Została
umieszczona na bawełnianej płacie z zabawnym nadrukiem arbuza, która pozwala skórze oddychać i wprawia w dobry nastrój. Zawiera
dobroczynne składniki pochodzące prosto z natury: ekstrakt z arbuza, BIOferment roślinny i ekstrakt z ananasa. Intensywnie nawilża,
rozjaśnia skórę, wspomaga regenerację komórek, koi i łagodzi podrażnienia. Dodatkowo kompleksowo oczyszcza i dodaje energii. Po
zastosowaniu skóra jest przyjemnie odświeżona i nawilżona.

Wskazanie: każdy typ skóry, szczególnie przesuszona i po kuracjach trądzikowych

Działanie: intensywne nawilżenie, łagodzenie podrażnień, rozjaśnienie skóry.

Składniki aktywne
Ekstrakt z arbuza: zawiera witaminę A i E oraz potas, które łagodzą i silnie nawilżają skórę. Cytrulina wychwytuje wolne rodniki działając
antyoksydacyjnie oraz przynosząc skórze odświeżenie i rewitalizację.
BIOferment roślinny: głęboko i intensywnie nawilża oraz działa przeciw podrażnieniom, chroniąc skórę oraz przywracając jej prawidłowe
nawodnienie.
Ekstrakt z ananasa: bogaty w witaminę C oraz kwas jabłkowy zapewnia skórze rozjaśnienie i odżywienie. Enzym bromelaina delikatnie
rozpuszcza naskórek, przywracając skórze blask i równomierny koloryt.

Skład: Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, PEG-12 Dimethicone, Phenoxyethanol, Maltooligosyl Glucoside, Hydrogenated Starch Hydrolysate,
Allantoin, Carbomer, Biosaccharide Gum-1, Ananas Sativus Fruit Extract, Citrullus Lanatus Fruit Extract, Ethylhexylglycerin, PEG-40
Hydrogenated Castor Oil, Tromethamine, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Parfum, Benzyl Salicylate, Citronellol, Hexyl Cinnamal,
Limonene.
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Sposób użycia: Nanieść na wilgotną skórę i delikatnie masować przez 1 minutę. Omijać ostre wypryski i okolice oczu. Dokładnie spłukać
wodą. Dla najlepszych efektów stosować 2-3 razy w tygodniu.

Producent:
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris,
Armii Krajowej 12,
05-500 Piaseczno
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